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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
 

1.1  ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
  

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จาก 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษามหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัย ใน

กำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2546 โดยแต่เดิมในปีพ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ จัดตั้งสำนักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นอีก 1 สำนักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ และ

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โดยเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2546 และต่อมาปี พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้จัดตั้งแยก

เป็น 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์สำนักวิชา  พยาบาลศาสตร์ได้

ดำเนินการขอรับรองจัดตั ้งเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขึ ้น ใหม่ต่อสภาการ

พยาบาล และได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ต่อมา มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มมีตใิห้ใชชื้่อมหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 

 

1.1.1 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 

 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 
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การมุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นตัวชี ้วัด

สำหรับวัดประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน  

ดังตารางต่อไปนี ้
 

1.1.2 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ 

1. ด้านการผลิตบัณฑติ 

หลักสูตร เป้าหมาย 

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล 1) มีงานทำภายใน 6 เดือน  

2) ความพึงพอใจทุกด้านของผู้ใชบ้ัณฑิต มากกว่า 4 

คะแนน จาก 5 คะแนน 

1.2 นิสติหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑติ  1) นิสติสอบขึน้ทะเบียนผ่านในครั้งแรกติดอันดับ  

1 ใน 10 ของประเทศ  

2) ความพึงพอใจทุกด้านของผู้ใชบ้ัณฑิต มากกว่า 4 

คะแนน จาก 5 คะแนน 

1.3 นิสติหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑติ 

สาขา การพยาบาล ผูใ้หญ่และผู้สูงอายุ  

1) นิสติสำเร็จการศกึษาภายใน 2 ปี 6 เดือน  

2) ความพึงพอใจทุกด้านของผู้ใชบ้ัณฑิต มากกว่า 4 

คะแนน จาก 5 คะแนน  

3) นิสติเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติอย่างนอ้ย  

1 เรื่อง  

        

2. ด้านบรกิารวิชาการ 

2.1 ความพึงพอใจทุกด้านของผู้รับบริการ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 

 

3. ด้านการวิจัย 

3.1 นักวิจัยมีการเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอย่างนอ้ย (1 เรื่อง: ปี: คน) 

3.2 ร้อยละ 5 ของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ 
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1.2 หลักสูตรและบริการ  

 หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์จัดการศึกษาทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตาม

ประกาศของสภาการพยาบาล ดังนี ้

หลักสูตร  ประกอบด้วย  

ตารางที่ 1 หลักสูตรและการจัดการศึกษาแบบ Degree และ Non Degree  

หลักสูตร ความสำคัญต่อ

ความสำเร็จ 

แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

1.1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

จำนวน 1 หลักสูตร 

1) อัตราการสอบขึน้

ทะเบียนวิชาชีพผ่านใน

ครั้งแรกคิดเป็น ≥95% 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนแบบ 

active blended learning เช่น research based, peoject based 

และ experiental Learning และม ีการฝ ึกปฏ ิบ ั ต ิ ง านใน

โรงพยาบาลและในชุมชน (Case management และEBP) 

1.2 หลักสูตรระดับ

บัณฑติศึกษา 

ปริญญาโท จำนวน 

1 หลักสูตร  

(แผน ก และ ข)   

เพิ่มคุณภาพงานวิจัย 

เผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนแบบ 

active blended learning เช่น research based, peoject based 

และ experiental Learning และม ีการฝ ึกปฏ ิบ ั ต ิ ง านใน

โรงพยาบาลและในชุมชน (Case management และ EBP) 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเสริมทักษะในด้านภาษาอังกฤษ มี

การเสริมทักษะในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ มีการสนับสนุน

ทุนวิจัย 

1.3 หลักสูตร

ประกาศนยีบัตร

ผูช่้วยพยาบาล 

เพิ่มอัตรากำลัง

บุคลากรทางการ

บริการพยาบาล 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนแบบ 

active blended learning เช่น demonstration method, expe-

riental Learning และฝกึปฏิบัติงานในรพ. และชุมชน 
 

1.2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน (Non –Degree) ประจำปีการศึกษา 2566   

คณะพยาบาลศาสตร์ไม่มีการดำเนินการ  
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1.2.2 การดำเนินการด้านการบรกิารอื่นๆที่สำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา มีการให้บรกิารด้านต่างๆ 

ดังน้ี  

ตารางที่ 2 การบรกิารทางการวิจัย 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การวิจัย  1) การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

สู่การสร้างนวัตกรรม และ 

การนำผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชน 

2) ผลงานวิจัยได้รับการตพีิมพ์ 

ในระดับนานาชาติ 

มีการดำเนินการวิจัยตามแหล่งทุนสนับสนุน 

และระเบียบการวิจัย ผ่านการพัฒนาโครงร่าง

วิจัย ที่เน้นเชิงประเด็นเฉพาะ (Agenda-based 

Strategy) และมิติยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ (Area- 

based Strategy) และนำผลการว ิจ ั ย ไป ใ ช้

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพืน้ที่  

ตารางที่ 3 การดำเนินงานบริการวิชาการ 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

การบริการ

วิชาการ  

1. มีอัตราการเพิ ่มขึ ้นของรายได้

อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี  

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับรอง

คุณภาพตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

3. เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล

ของพยาบาลวิชาชีพ และ  

4. ยกระดับสุขภาพของประชาชน 

มีรูปแบบการบริการวิชาการ  1.การบริการ

แบบมีรายได้ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ

การประชุมวิชาการประจำปี  และ 2. การ

บริการแบบไม่มีรายได้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและ

พัฒนาสุขภาพประชาชน 

ตารางที่ 4 การดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

บริการ ความสำคัญต่อความสำเร็จ แนวทางการจัดการศึกษาและบริการ 

อนุรักษ์ ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

-สร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่

วัฒนธรรมสุขภาพบนพื้นฐาน

ของความร ู ้และภูม ิป ัญญา 

(Knowledge & Wisdom Based)  

-ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์

ความรูภู้มปิัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ 

-ส่งเสริมใหเ้กิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

(การมสี่วนร่วมในกิจกรรม/การแลกเปลี่ยน

วิชาการขององค์กรวิชาชีพภายใน/นอก

สถาบัน/นานาชาติ) 
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 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดให้บริการทางวิชาการและบริการสุขภาพ เพื่อบูรณาการบริการ

ทางวิชาการให้เข้ากับการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนิสิต สร้าง

ความเช่ียวชาญ เข้าถึงชุมชน มีจิตอาสา อีกทั้งยังตอบสนองต่อความจำเป็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผ่านหน่วยบริการ ดังนี้ 

ตารางที่ 5 หน่วยงานบรกิารทางสาธารณสุขและลักษณะการให้บรกิาร 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน สังกัด ลักษณะการให้บรกิาร 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ให้บริการดูแลเด็กตามกลุ ่มอายุ แบ่งตามการ

เจริญเติบโต พัฒนาการและความต้องการการ

ดูแลที ่แตกต่างก ัน เพื ่อเป ็นสวัสดิการให ้กับ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
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1.3 กระบวนการจดัทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

  กระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 

2570 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมประเทศ 

(Reinvent the nation) เพ ื ่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที ่  21 เพื ่อการสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม  

เพื ่อขับเคลื ่อนประเทศตามแนวทาง Value-based economy และการทำงานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix) 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดให้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  โดยมหาวิทยาลัย

พะเยา ได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

  กระบวนการที่ 1 [เมษายน 2565] ศึกษาพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์นโยบายและแผนของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เกณฑ์ประเมินและข้อมูลตัวชี้วัดผลศักยภาพองค์กร และผลการ

ดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบ (Benchmark) จากการจัดอันดับใน 

Ranking ในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น THE (Times Higher Education) SCOPUS  

                      รับนโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization)ตาม

ข้อกำหนดของ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

  กระบวนการที่ 2 [พฤษภาคม 2565] ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและการ

เชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมี

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีเข้าร่วม จุดประสงค์คือให้หลักการและแนวทางในการ

ขับเคลื ่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย  

กระบวนการที่ 3 [มิถุนายน 2565] นำผลลัพธ์จากกระบวนการที่ 1 และ 2 มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา

และนำมาวางแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมทั้งเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และรับ

ข้อเสนอแนะจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
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  กระบวนการที่ 4 [มิถุนายน 2565] จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) โดยพิจารณาจากผลในกระบวนการที่ 3 ร่วมกับข้อคิดเห็นในการ

บริหารมหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งนำผลการประเมินตนเองของ

มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Re-Inventing University) 

ตามคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร์  

 อบรมการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs วัตถุประสงค์ในการอบรมการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจใน

การเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และ

สามารถนำมาใช้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานของตน 

  กระบวนการที่ 5 [กรกฎาคม 2565] รับนโยบายและวิสัยทัศน์จากอธิการบดี หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์  

 กระบวนการที่ 6 [สิงหาคม 2565] เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ระยะ 5 ปี) ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กระบวนการที่ 7 [ตุลาคม 2565] ประกาศใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2566 – 2570 
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1.4 เป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ 
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1.5  ปรชัญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต              

1.5.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลักและอัตลักษณ์บัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร์              

ปรัชญา ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

"ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"  (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

ปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์ เป็นคณะพยาบาลช้ันนำระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2575 

พันธกิจหลัก 1. ผลติบัณฑติที่มีสมรรถนะสากล  

2. เสรมิสร้างความเข้มแข็งด้วยผลงานวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพระดับนานาชาติ  

3. นำความรูท้างการพยาบาลไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสุขภาพ และ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  

พันธกิจรอง 1.อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมสุขภาพ 

2.บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิต 

1. อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน 

วิชาชีพ และทักษะตามความตอ้งการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2. อัตลักษณ์ทั่วไป: มสีุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

ค่านยิม

องค์กร 

มุ่งเนน้ผู้รับบริการ ยึดมาตรฐานสากล และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 

สมรรถนะ

หลักของ

องค์กร  

(Core  

Competency) 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการใน

การพัฒนาเชงิพื้นที่ด้านสุขภาพ 

วัฒนธรรม

องค์กร 

ให้คุณค่ากับคน มุ่งความสำเร็จของงาน พัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง 

 

  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนการศ ึกษาแห ่งชาต ิ  พ.ศ.  2560 – 2579 มาตรฐานการศ ึกษาของชาต ิ  พ.ศ.  2561 มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดกลุ่ม
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สถาบันอุดมศกึษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2564 ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมประเทศ (Reinvent the nation) 

เพื่อสร้างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21  

  มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้กำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

(Area-based and Community) มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ           

ที่ 21 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value-based Economy) และการทำงาน

แบบจตุรภาคี (Quadruple Helix) พัฒนาระบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ระบบวิจัยและนวัตกรรม

คุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล          

ที่มุ่งเน้นสมรรถนะและจริยธรรม พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ แก้ไขข้อจำกัด และมุ่งเน้นบริหารงานแบบ              

ธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและ

เป็นที่ยอมรับของชุมชน ประเทศชาติ  

 

1.5.2 บุคลากร (Workforce Profile) คณะพยาบาลศาสตร์ 

   

      (1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิน้ 45 คน ประกอบไปด้วย ผูท้ี่มีตำแหน่ง

อาจารย์ จำนวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.33 และผูท้ี่มตีำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 

12 คน ร้อยละ 26.67   

  คณะพยาบาลศาสตร์ มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้ใช้ความรู ้และ 

ใช้ทักษะที่หลากหลายในการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ

อาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Professional Standard Framework, UP-PSF) ส่งเสริม 

จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความรักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  

มีระบบการยกย่องหรือประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ ที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านการสอน การวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 (2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุน โดยเป็นผู ้ที ่มีตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

จำนวนทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

   คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพนักงานสายสนับสนุน ให้มี

คุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

และได้รับการอบรมพัฒนาตามความก้าวหน้าตามสายงาน  
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 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันหรือสร้างแรงจูงใจที่มุ่งมั่นต่อบุคลากรของคณะฯ ประเภทต่างๆ รวมไป

ถึงผู้บริหารคณะใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำใหค้ณะฯ บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์  

 

ประเภทของบุคลากร ปัจจัยสำคัญ 

ผูบ้ริหาร - การได้รับความร่วมมอืร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ 

พนักงานสายวิชาการ 

พนักงานสายสนับสนุน 

- มีการจัดระบบสวัสดิการให้บุคลากร 

- มีระบบสนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนา การเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ 

- มีระบบการประเมนิผลงานรายบุคคล (KPI) ที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

- มีระบบการสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการและชำนาญงาน 

- มีระบบป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

 

 ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย: คณะฯ ได้กำหนดความปลอดภัยในด้าน อัคคีภัย 

แผ่นดินไหว การจราจร การติดเชื้อ COVID-19 การได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 การติดเชื้อหรือได้รับความ

เสี่ยงในโรงพยาบาล โดยดำเนินการดังนี้ 

1. อาจารย์และนักศึกษาผ่านการให้ความรูเ้รื่องการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (ของมคีม การติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล การจราจร) แนวปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยง  

2. บุคลากรผ่านการอบรมและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน พรบ.ความปลอดภัยอาชีว 

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 

3. ในช่วงที่มกีารระบาดของ COVID-19 คณะฯ สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันการติดเชือ้ COVID และชุดตรวจ 

COVID   
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1.5.3 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างองค์กรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 โครงสร้างองค์กร 
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แผนภูมิท่ี 4 โครงสร้างการบริหารงาน 

 

1.5.4 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางต่อไปนี ้  

ตารางที่ 6  การแบ่งประเภทผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ลูกค้าในอนาคต ต้องการเข้าศกึษาในคณะพยาบาลศาสตร์ 

นิสติ ป.ตรี 1. สำเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรที่ดี 

3. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย และพอเพียง  

4. ได้สถานที่ทำงานที่ดี  

ผูป้กครอง 1. บุตรสำเร็จการในเวลาที่กำหนด มีงานทำ  

2. บุตรเรียนอย่างมีความสุข  

3. สถานที่เรียนปลอดภัย 

ระดับบัณฑติศกึษา 1. สำเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. ผลงานวิจัยได้รับการตพีิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ 

3. มีทุนสนับสนุนการทำวิจัย 
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ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มอื่น  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผูร้ับบริการ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

-การบริการวิชาการเพื่อ

วิชาชีพ 

 

- บุตรมพีัฒนาการสมวัย ปลอดภัย อัตราการป่วยต่ำหรอืไม่มีเมื่อมารับบริการ

ที่ศูนย์  

- มีความรู ้และทักษะเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ได้รับหน่วยคะแนนเพื่อนำไปใช้ต่อใบอนุญาตฯ 

ผูใ้ห้ทุนวิจัย - ผลงานวิจัยที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน 

- พัฒนาคุณภาพชีวติของกลุ่มเป้าหมาย  

ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียอื ่นๆ 

เช่น 

- ศษิย์เก่า 

- ผูใ้ช้บัณฑิต 

 

- มีเครอืข่ายศิษย์เก่า  และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะ ฯ ที่ทันสมัย 

- มีสมรรถนะหลักของผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรตีามประกาศสภา

การพยาบาล  

 

ตารางที่ 7 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

ผู้ส่งมอบ 

โรงเรียนมัธยม นักเรียน มีความรู้ และทักษะเพียง

พอที่จะเรียนต่อใน

ระดับอุดมศกึษา 

 

-การแนะแนว

หลักสูตร 

บริษัท / ร้านค้าที่

ส่งมอบวัสดุ 

ครุภัณฑ์ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใชใ้นการ

เรียนการสอน การบริหาร

จัดการ  

วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มคีุณภาพ - ข้อตกลงในการ

ประชุม 

คณะกรรมการตรวจ

รับการจัดซื้อ จัดจา้ง 

-ประกาศคุณลักษณะ

ของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
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คู่ความร่วมมือ บทบาท ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการสื่อสาร 

คู่ความร่วมมือ 

คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

คณะแพทย์ศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

จัดการเรยีนการสอนให้

นิสติมคีวามรูท้างหมวด

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  

พัฒนาใหน้ิสิตมคีวามรู้ ทักษะ 

ทางดา้นกายวิภาคศาสตร์

สรีรวทิยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา 

เภสัชวทิยา ภาษาอังกฤษเพื่อ

วิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ ใน

การศกึษาทางการพยาบาล 

-บันทึกข้อความแจง้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังในแต่ละ

รายวิชา 

-ที่ประชุมกรรมการ

วิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

แหล่งฝกึ

ภาคปฏิบัติ 

-จัดการศกึษาภาคปฏิบัติ

ในหมวดวิชาชีพพยาบาล 

-การพัฒนานิส ิตด้านทักษะ

การปฏิบัติการพยาบาล ด้าน

ค ุ ณ ธ ร ร ม  จ ร ิ ย ธ ร ร ม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

-การจัดเตรียมประสบการณ์

ทางการพยาบาลตาม

ข้อกำหนดของแต่รายวิชา 

-การจัดเตรียมอุปกรณ์ 

สถานที่ 

-การประเมินผูเ้รียน 

-บันทึกข้อความส่ง

นิสติฝึกภาคปฏิบัติ 

-การประสานแผนฝกึ

ภาคปฏิบัติระหว่าง

คณะฯ และแหล่งฝกึ

ภาคปฏิบัติ 

-การสัมมนาการเรียน

การสอนระหว่าง

คณะฯ และแหล่งฝกึ

ภาคปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบันของคณะพยาบาลศาสตร ์
 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ เพื่อการปรับตัว

เข้าสู ่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื ่อให้มีการประเมินคุณภาพ 

การดำเน ินงานตามเกณฑ์ค ุณภาพการศ ึกษาเพ ื ่อการดำเน ินการท ี ่ เป ็นเล ิศ ( Education Criteria  

for Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของคณะพยาบาลศาสตร ์ไว้ดังนี ้

 

2.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)  

 1) ลำดับในการแข่งขัน  

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น 1 ใน 10 ของหลักสูตรที่มีนักเรียน

มัธยมปลาย สนใจยื่นสมัครเข้าเรียนมากที่สุด จากจํานวนหลักสูตรที่เปิดการสมัครรอบ TCAS ปี 2563 และ 

2564 

    2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

เนื่องจากในประเทศไทย ยังไม่มีการจัดลําดับการ Ranking สถาบันการศกึษาพยาบาลอย่างเป็น

ทางการดังนัน้การจัดลําดับการแข่งขัน จึงพิจารณาผลการดำเนินการด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 

ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑติพยาบาล พบว่า ผลการสอบความรูข้อขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพการ 

พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ปี พ.ศ. 
ร้อยละของบัณฑิตพยาบาล 

ที่สอบผ่านในปีแรก 
หมายเหตุ 

2562 98.2 ข้อมูลจากสภาการพยาบาล 

2563 99.1 ข้อมูลจากสภาการพยาบาล 

2564 96.7 ข้อมูลจากสภาการพยาบาล 
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ด้านการวจิัย ปี พ.ศ. 2564  คณะฯ ได้จัดคู่เทียบกับตนเองกับปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563) โดยมีค่าถ่วง

น้ำหนักผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นจาก  6.40 เป็น 

14.40 

(1) ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ 

ประเภทการ

แข่งขัน 

คู่แข่ง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบ 

เทยีบ/ข้อมูลเชิงแข่งขัน 

ข้อจำกัดในการได้มา 

ซึ่งข้อมูล 

การเรียนการสอน -คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ส ำน ั ก ว ิ ช าพ ย าบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง 

-งานรับเข้ากองบริการ

การศกึษา ม.พะเยา 

-สำนักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา (สกอ.) 

-สภาการพยาบาล (การ

รับรองสถาบัน ผลการสอบ

ขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพพยาบาลฯ 

-ข้อมูลผลการแข่งขันทาง

วิชาการต่างๆ 

-เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานอื่นๆ 

-ข้อมูลผูส้มัครเข้าศกึษาของ

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

การวิจัยและการ

บริการวิชาการ 

-คณะในกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.

พะเยา 

-ผลการดำเนินการในปีที่

ผ่านมาของคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

- กองบร ิหารงานว ิจ ัย ม.

พะเยา 

 

-ข้อมูลการสนับสนุนทุนวิจัย

ท ุกแหล ่งท ุน การเผยแพร่

งานวิจัย ของคณะที่เป็นคู่แข่ง 

ความพึงพอใจของ

นายจ้าง 

-คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ส ำน ั ก ว ิ ช าพ ย าบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง 

-CHE QA online  
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 2) บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

 บริบทเชงิกลยุทธ์ของคณะฯ ได้จากวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการจากการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์มีปัจจัยภายในและภายนอกที่สำคัญ คือ 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

-ด้านหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 

-มีการเปิดสถาบันการพยาบาลใน

ภูมิภาคและระดับประเทศทั้งภาครัฐ

และเอกชนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี 

-การสร้างชื่อเสียงของคณะให้เป็นที่

รู้จักในระดับประเทศและภูมภิาค 

-การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ในระดับอาเซียน 

-การจัดทำหลักสูตรออนไลน์ 

-การจัดทำระบบธนาคารหน่วยกิต 

(Credit Bank) 

-การจัดทำหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา 

-อาจารย์ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 25-40 

ป ี  เป ็นคนร ุ ่ น ใหม ่พร ้อมร ับก ับการ

เปลี่ยนแปลงในยุค education disruption 

-นโยบายด้านการคัดเลือกและการรับเข้า

ศึกษา รับนักเรียนจากพื้นที่ชนบท เปิด

โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกคน 

-การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

บุคลากรทางการพยาบาลยังเป็นที่

ต้องการของตลาด จากการประเมินของ

สภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2564 อัตรา

การขาดแคลนพยาบาลจะเพิ่มขึน้เป็น 

50,000 คน 

ด้านการวิจัย - การพัฒนาผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมให้มีคุณภาพในระดับ

นานาชาติ(Ranking)  

-มหาวิทยาลัยใหค้วามสำคัญในการ

ยกระดับงานวิจัยเพื่อเพิ่มอันดับ 

(Ranking) ของมหาวิทยาลัย 

ด้านบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม   

 

-การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

- จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ

จัดระบบบริการตาม Service plan 

โดยลงนามความร่วมมอืในการพัฒนา

บุคลากรทางการพยาบาลกับ

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ 

และระดับตติยภูมิ 

-การจัดบริการวิชาการที่ผสมผสานกับ

ภารกิจด้านการเรียนการสอน  การวิจัย

กับแหล่งฝกึภาคปฏิบัติการพยาบาลหลัก  

ทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และ

ระดับตติยภูมิ 
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ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้านทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

-สร ้ า งค ุณค ่ าและม ูลค ่ า ให ้ แก่

ว ัฒนธรรมสุขภาพบนพื ้นฐานของ

ความรู้และภูมิปัญญา (Knowledge & 

Wisdom Based) 

ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่นในการดูแล

สุขภาพ 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

-ปรับระบบการสร้างความผูกพัน 

ต่อองค์กรและประสิทธิภาพการ 

สื่อสารภายใน 

-การธํารงรักษาอาจารย์ 

-การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

-สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึง

ได้ 

  

             3) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

    คณะฯ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะ โดยใช้วงจรคุณภาพ (Plan Do Check Act : 

PDCA) เพื่อให้เกิดผลดีการดําเนนิงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งใชก้ระบวนการจัดการความรู ้(Knowledge Man-

agement) ดังนี้ 

ประเด็นการ

ปรับปรุง 

ผลการดำเนินงาน 

รายละเอียด 

การเรียนการสอน -ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทั้ง 3 ระดับ ระดับประกาศนียบตัร 

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศกึษา 

ด้านการวิจัย -ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนการวิจัยให้คล่องตัวเพื่อ

สนับสนุนการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

-พัฒนากลุ่มวิจัย (research clusters) ภายในคณะ/มหาวิทยาลัยและระหว่าง

สถาบัน 

-สร้างงานวิจัยที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติในมิติ

ยุทธศาสตร์เชิงประเด็นเฉพาะ (Agenda-based Strategy) และมิติยุทธศาสตร์เชิง

พืน้ที่ (Area- based Strategy) 

-สนับสนุน/จัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที ่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
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ประเด็นการ

ปรับปรุง 

ผลการดำเนินงาน 

รายละเอียด 

รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 

อย่างต่อเนื่อง 

-สร้างความร่วมมอืทางวิจัยกับมหาวิทยาลัยประเทศและต่างประเทศ 

ด้านการบริการ

วิชาการ 

-สนับสนุนให้จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการ

จัดระบบบริการตาม Service plan โดยลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร

ทางการพยาบาลกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

-สนับสนุนให้จ ัดฝึกอบรมเฉพาะทางหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate 

Residency Training) 

-สนับสนุนการจัดบริการวิชาการที่ผสมผสานกับภารกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัยกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลหลัก ทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติย

ภูม ิและระดับตติยภูมิ 

- สนับสนุนการบริการวชิาการแบบมีส่วนร่วมที่สรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

-สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับศิษย์เก่าเพื่อความร่วมมือที่มั ่นคง

และสร้างความมีช่ือเสียงกับสถาบัน 

ด้านทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

-สร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่วัฒนธรรมสุขภาพบนพื้นฐานของความรู้และภูมิ

ปัญญา (Knowledge & Wisdom Based) 

-ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อ

พัฒนาองค์ความรูภู้มปิัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ 

-ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ (การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/การ

แลกเปลี่ยนวิชาการขององค์กรวิชาชีพภายใน/นอกสถาบัน/นานาชาติ) 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

-เพิ่มความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ IT-

Based  

-ปรับระบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน 

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ ชัดเจนถึงทิศทางและการดำเนินงานของหน่วยงานที่มุ ่งสู่

ผลสัมฤทธิ์ ตามวิสัยทัศน์ของคณะและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง 

รวดเร็ว 
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2.2 การวเิคราะห์สถานการณ์  

(1) การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ด้วย 7s McKinsey  

7s McKin-

sey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. Structure 1. มีโครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการ 

บริหารงานชัดเจน  

2. มีการจัดคนเข้าทำงานตามโครงสร้าง

และ กระจายอัตรากำลังอย่างทั่วถึง  

3. ภูมทิัศน์สวยงาม ใกล้ชิดธรรมชาติ 

อาคารสถานที่มีความพร้อมรองรับการ 

ดำเนนิงาน ระบบสาธารณูปโภคที่ทั่วถึง 

1.สัดส่วนเงนิรายได้ในการดำเนินงาน ยังพึ่งพา

เงิน รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหลัก 

2. System 1.มีระบบ e-Budget รองรับการ 

วางแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร 

งบประมาณ การ เบิกจ่าย การตดิตาม 

ประเมินผล และรายงาน ผลในรูปแบบ 

สารสนเทศ  

3. 2.มีการสื่อสารนโยบายจากผูบ้ริหารสู่ 

4. ผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

5. 3. ระบบการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพทั้งด้าน งบประมาณ 

การเงนิ และแผนงาน 

1.มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้ใน 

การเรียนการสอนและมีการใช้ระบบมาช่วยใน 

การปฏบิัติงานให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

2.การเชื่อมโยงขอ้มูลออนไลน์ของทุก 

หน่วยงาน ยังไม่ผสานเป็นระบบเดียวกัน เกิด

ความไม่สะดวกในการใช้งาน และไม่มี Big Data 

ที่มปีระสิทธิภาพ 

3.Strategy 1.แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ได้มาจาก

การ มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

2. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ 

ตัวชี้วัด มีความสอดคล้องกัน  

3. มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้ง 

องค์กร 4. มีตัวชี้วัดเร่งด่วน Super KPI 

1.การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ 

บรรลุเชงิประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

2. การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ 

พัฒนาคุณภาพองค์กร 
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7s McKin-

sey 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

เพื่อผลักดันให้ เกิดการดำเนินงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

4.Skill 1.มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็น Smart 

Operation รองรับกระบวนการ HRD  

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่

เป็นคนใน พืน้ที่ มีความรักองค์กรและ

ทุ่มเททำงาน 

 3. มหาวิทยาลัยมีคณะและหลักสูตรที่

หลากหลาย 

ระบบบริหารบุคลากรที่มรีูปธรรม (สมรรถนะ 

การประเมนิ การเข้าสู่ ตำแหน่ง สวัสดิการ การ

ส่งเสริมสร้าง Mindset) 

5.Staff 1.ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟัง

ปัญหา และ นำไปปรับปรุงพัฒนา  

2. การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงาน

เป็นทีม และ ทักษะการทำงานร่วมกับ

ชุมชนอย่างเป็นมิตร และประสบ

ความสำเร็จ 

1. ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ หรอื

ประกาศมคีวาม ซับซ้อน  

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรอืประกาศ 

6. Style 1.ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น รับฟัง

ปัญหา และนำไป ปรับปรุงพัฒนา 

 2.การทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงาน

เป็นทีม และ ทักษะการทำงาน

ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร และ 

ประสบความสำเร็จ 

1.ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ ข้อบังคับ หรอื

ประกาศมคีวาม ซับซ้อน  

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรอืประกาศ 

7.Shared 

Value 

1.มีการกำหนดค่านิยมร่วม  

2. มหาวิทยาลัยเน้นการมีส่วนร่วม 

(Unity) ของ ผูบ้ริหารและบุคลากร

ทุกระดับ รวมถึง เน้นการ 

ปฏิบัติงานแบบมอือาชีพ 

(Professional 

1.ขาดการสื่อสารและทำความเข้าใจ ค่านยิมร่วม 

ไม่มีแผนรองรับการ ขับเคลื่อนค่านยิมร่วม  

2. บุคลากรยังไม่ตระหนักในค่านยิมร่วม 
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            (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตารางที่ 14 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Analysis   

PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาล

และกฎหมาย 

(Political) 

ยุทธศาสตร์ชาตใิห้ความสำคัญกับการ 

พัฒนาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาใน 

พืน้ที่ สอดคล้องกับปณิธานของ 

มหาวิทยาลัย และสอดคล้องตาม

นโยบาย การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศกึษา

ของ กระทรวงการอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1.ความไม่แน่นอนของนโยบายของ 

รัฐบาล และก่อ หนี้สาธารณะเพิ่มขึน้ 

2.การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ  

3.ก ร ะบ ว น ก าร แล ะ ร ะย ะ เ ว ล า

ดำเนินงานโครงการ ภาครัฐไม่คง

เส้นคงวา  

4.ร ัฐจ ัดสรรงบประมาณพ ื ้นฐาน

ล ด ล ง  น โ ย บ า ย  จ ั ด ส ร ร

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic and 

Environment) 

มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพใน 

 การนำวิชาการเข้าไปช่วยพัฒนา/ฟืน้ฟู  

เศรษฐกิจชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 

 นโยบายรัฐบาล 

1.โรคระบาดทำให้สภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ำ  

2.รายได้ครอบครัวของผู้เรยีนลดลง 

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ดอกเบี้ย

เงินกู้สูง  

4.รายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้  

5.โ ร ค ร ะ บ า ด ท ำ ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ 

3. การเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม 

(Socio and Cul-

tural) 

1. ไลฟ์สไตล์ใหม่เป็นการประกอบอาชีพ 

หลากหลายและอิสระมากขึ้น เนน้ทักษะ 

เฉพาะตัว มีความ Unique มากขึ้น  

2. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ทำ

ให้ ประชาชนตื่นตัวด้านการดูแลสุขภาพ 

มี ความต้องการพึ่งพาบริการทาง 

การแพทย์ และเวชศาสตร์มากยิ่งขึน้ 

1. จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง  

2. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่

ลดลง  

3. เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ในสภาวะโรค

ระบาด  

4. ค่านิยมประกอบอาชีพโดยไม่ต้อง

มีใบปริญญา  
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PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

5. การแข่งขันในสื่อสังคมออนไลน์

สูงขึ้น 

4. เทคโนโลยี  

(Technology) 

1. ความก้าวหน้า/การเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่  

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3. การใชเ้ทคโนโลยีทดแทนระบบการ

ทำงาน แบบดั้งเดิม 

1. ต้นทุนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น  

2. หลักสูตรการเรียนบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ของสถาบันในต่างประเทศ

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และ

เป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ 

5. สิ่งแวดล้อม (En-

vironment) 

1. กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้าน 

สิ่งแวดล้อม  

2. แนวโน้มการรักษ์สิ่งแวดล้อม  

3. การใชพ้ลังงานทดแทนและพลังงาน 

หมุนเวียน 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

และ สิ่งแวดล้อม  

2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีผลกระทบ

ต่อการ ดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

 

2.3 ความได ้ เปร ียบเช ิ งกลย ุทธ ์  ( Strategic Advantage)  และความท ้าทายเช ิ งกลย ุทธ์   

(Strategic Challenge) 

       จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทาย 

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Advantage) และความท้าทายเชงิกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  ดังนี้ 

ตารางที่ 15 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

รายการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การเตรยีมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคนให้มี

สมรรถนะและทักษะแห่ง

อนาคต 

SA -อาจารย์ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 

25-40 ปี เป็นคนรุ่นใหม่พร้อมรับ

กับการเปลี่ยนแปลงในยุค educa-

tion disruption 

-นโยบายด้านการคัดเลือกและ

การรับเข้าศึกษา รับนักเรียนจาก

พื้นที่ชนบท เปิดโอกาสทางการ

ศกึษาแก่นักเรียนทุกคน 

SC -มีการเปิดสถาบันการพยาบาลใน

ภ ูม ิภาคและระด ับประเทศท ั ้ ง

ภาครัฐและเอกชนเพิ ่มข ึ ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 

-การสร้างชื่อเสียงของคณะให้เป็น

ที่รูจ้ักในระดับประเทศและภูมภิาค 

-การสร ้ า งความร ่ วมม ื อทาง

วิชาการในระดับอาเซียน 
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รายการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

-การเข ้าส ู ่ส ังคมสูงอายุอย ่าง

สมบูรณ์ 

-บุคลากรทางการพยาบาลยัง

เป็นที่ต้องการของตลาด จากการ

ประเมินของสภาการพยาบาล ใน

ปี พ.ศ. 2564 อัตราการขาด

แคลนพยาบาลจะเพิ่มขึน้เป็น 

50,000 คน 

-การจัดทำหลักสูตรออนไลน์ 

-การจัดทำระบบธนาคารหน่วยกิต 

(Credit Bank) 

-การจัดทำหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและ

นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชน 

SA -มหาวิทยาลัยใหค้วามสำคัญใน

การยกระดับงานวิจัยเพื่อเพิ่ม

อันดับ (Ranking) ของ

มหาวิทยาลัย 

SC -การพัฒนาผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมใหม้ีคุณภาพในระดับ

นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

บริการวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม   

SA - ก าร จ ั ด บ ร ิ ก า ร ว ิ ช าการท ี่

ผสมผสานกับภารกิจด้านการ

เรียนการสอน  การวิจัยกับแหล่ง

ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลหลัก 

ทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ 

และระดับตติยภูมิ 

 

SC -การบริการวิชาการแบบมีส่วน

ร่วมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 

- จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับ

การจัดระบบบริการตาม Service 

plan โดยลงนามความร่วมมือใน

การพัฒนาบุคลากรทางการ

พยาบาลกับโรงพยาบาลทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  

และสืบสานเอกลักษณ์

ความเป็นไทย  

SA -ส่งเสริมการบูรณาการการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ภูมปิัญญาท้องถิ่นในการดูแล

สุขภาพ 

SC -สร ้างค ุณค ่าและม ูลค ่าให ้แก่

วัฒนธรรมสุขภาพบนพื้นฐานของ

ความรู้และภูมิปัญญา (Knowledge 

& Wisdom Based) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 SA -การสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

SC -ปรับระบบการสร้างความผูกพัน 

ต่อองค์กรและประสิทธิภาพการ 
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รายการ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

บริหารจัดการทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

มีธรรมาภิบาล 

-สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ต่างๆที่พึงได้ 

สื่อสารภายใน 

-การธํารงรักษาอาจารย์ 

 

1. SA หมายถึง Strategic Advantages: ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

2. SC หมายถึง Strategic Challenges: ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2566 – 2570

โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2566 – 2570  ซึ่งได้กำหนดพันธกิจหลักที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจลสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการ

อุดมศกึษา พ.ศ. 2561  แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี  พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พล

เอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี      แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาปี 2566 -2570  ประกอบด้วย 

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตามตารางที่ 16 

ตารางที่ 8 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2566 - 2570 

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ผลติกำลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต  

1. การเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน 

ให้มสีมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต  

1.1) เพื่อผลิตกำลังคนให้มี

คุณลักษณะ

Community Change 

Agent 

1.2) พัฒนากำลังคนให้มี

ทักษะการเรียนรูต้ลอด

ชีวติ (Life Long 

Learning) 

1.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวตินิสติ (Wellness 

and Happiness) 

1.1.1 ผลติบัณฑติด้วย

หลักสูตร/กิจกรรมการ

เรียนรู้ที่สรา้ง

คุณลักษณะ 

Community change 

agent ตามเป้าหมาย 

Area-based 

university 

1.1.2 สร้างอัตลักษณ์ของ

นิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Identity) 

ในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) 
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1.1.3 การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์มือ

อาชีพ 

1.1.4 พัฒนาระบบและ

กลไก ระบบนิเวศน์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้ 

1.2.1 พัฒนาระบบและ

กลไก เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูต้ลอดชีวติ

ของผู้เรยีน 

1.3.1 ส่งเสริมสวัสดิการ

และบริการที่มีคุณภาพ

สำหรับนิสิต ให้อยู่และ

เรียนอย่างมีความสุข 

2) วิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

2. วจิัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรม มคีุณภาพ 

เป็นประโยชน์ และ

ขับเคลื่อนชุมชนและ

สังคม สู่การมคีุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้ 

2.2 ผลงานด้านวิจัย 

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ที่มคีุณภาพสามารถ

สร้างรายได้เชงิ

พาณชิย์ 

2.3 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

การพัฒนาชุมชนเชิง

พืน้ที่ (Area-Based 

2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรม

โดยบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดทีาง

สังคม (Societal Well-

Being)  

2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนา

ผลงานวิจัยรับใช้สังคม

ที่บูรณาการการเรียน

การสอนและการสร้าง

เครือข่ายในการเรียนรู้ 
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and Community 

Engagement 

University) ที่มี

คุณภาพผลงานวิจัย

และนวัตกรรมอยู่ใน

ระดับสากล (World 

Ranking) 

2.2.2 การพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย

นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่

ยกระดับชุมชนและ

ก่อใหเ้กิดรายได้ 

2.3.1 เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาชุมชน

เชงิพื้นที่ (Area-Based 

and Community 

Engagement 

University) ที่มผีลการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในระดับสากล (World 

Ranking) 

3. บริการวิชาการ  

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม   

3. การบริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน 

3.1 การบริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชนให้มี

คุณภาพชีวติและความ

เป็นอยู่อย่างยั่งยืน    

3.2 มีแหล่งเรียนรูแ้ละ

พัฒนา 

การเรียนรูข้องสังคม

และชุมชนทุกช่วงวัย   

3.3 ผูป้ระกอบการใน

พืน้ที่มีศักยภาพในการ

แข่งขันสูงขึ้น  

3.4 การบริการสุขภาพ 

และสาธารณสุขที่

3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา

งานบริการวิชาการ

โดยบูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดทีาง

สังคม (Societal Well-

Being) 

3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์

ความรู ้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติของคนใน

ชุมชน  
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ทันสมัยแก่ชุมชนและ

ผูสู้งอายุ 

3.2.2 พัฒนาพื้นที่เพื่อ

การเรียนรูชุ้มชน

ต้นแบบ (UP Learning 

Space)   

3.3.1 บ่มเพาะและสร้าง

ขีดความสามารถใน

การแข่งขันของ

ผูป้ระกอบการท้องถิ่น

บ่มเพาะผูป้ระกอบการ

ใหม่ 

 3.4.1 ส่งเสริมพัฒนา

ระบบบริการด้าน

สุขภาพ/สาธารณสุขที่

ทันสมัยฯเพื่อสุขภาวะ

ที่ดี 

4. การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศลิปะวัฒนธรรม

เพื่อความเป็นไทยและ

เอกลกัษณ์ของชาต ิ

4. การส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ   

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุ

บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท้องถิ่น ที่ใช ้BCG 

Model เป็น Platform   

ในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Area-Based 

University) เพื่อการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่

การบรรลุ SDGs 

4.2 ยกระดับองค์ความรู้

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งาน

4.1.1. ส่งเสริมและพัฒนา

งานทำนุบำรุงศลิปะ

และวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อความเป็นไทย โดย

บูรณาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดทีาง

สังคม (Societal Well-

Being) 

4.2.1 สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับทุนทาง

วัฒนธรรม ด้วยการใช ้
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สร้างสรรค์ 

เชงิพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise) และความ

เป็นสากล   

BCG Model เป็น 

Platform การพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.2.2 พัฒนาองค์ความรู้

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม สู่งาน

สร้างสรรค์ 

เชงิพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise)   

5) การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่

ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส

และมีธรรมาภบิาล   

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพโปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ 

5.2 การบริหารงานมธีรร

มาภบิาล และความ

โปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.3 มหาวิทยาลัยได้รับ

การจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสี

เขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมระดับโลก 

(UI Green)    

5.4 ผลการปฏิบัติงานและ

การพัฒนาที่ดแีละมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMANCE 

Management and 

Development) 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพ

องค์กรตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพองค์กร 

เพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

5.1.2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้าง

ธรรมาภิบาลและความ

โปร่งใสภายใน

มหาวิทยาลัยอย่าง

ยั่งยืน 

5.3.1 พัฒนากายภาพ 

และสิ่งแวดล้อมตาม

เกณฑ์ UI Green สู่การ

เป็นมหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการสร้าง

ความยั่งยืน 
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5.4.1 พัฒนาระบบการ

จัดการผลการ

ปฎิบัติงานของ

บุคลากรสนับสนุนให้

เกิดการทำงานที่ให้ผล

การดำเนินการที่ดี 

5.4.2 พัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

5.4.3 พัฒนาประสิทธิผล

ของการเรยีนรู้และการ

พัฒนา (LEARNING 

and Development 

EFFECTIVENESS) 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้นำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา มาปรับใหส้อดคล้องกับพันธกิจของ

คณะพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2566 – 2570  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  เพื่อผลิต

กำลังคนให้มี

คุณลักษณะ 

สมรรถนะและ

ทักษะแห่ง

อนาคต  

1.1.1 ผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณลักษณะ 

เป็น Community 

Change Agent 

หรอื 5C+ 

1.จำนวนหลักสูตรได้รับการ

ปรับปรุงตามแนวทาง Com-

munity Change Agent  

100 100 100 100 100 รอ้ยละของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา

มทัีกษะ Community 

Change Agent หรือ 

5C+  

- - - - - 

    2. นวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน 

2 3 4 5 6 ผลการจัดอันดับ 

SDGs 11 Sustaina-

ble Cities and 

Communities  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

  1.1.2 สร้างอัต

ลักษณ์ของนิสิต

มหาวิทยาลัย

พะเยา (UP Iden-

tity) ในการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น เพื่อ

การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (SDGs) 

  

3. ผลการประเมนิอัตลักษณ์

นิสิต ในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (SDGs) ในระดับมากขึน้

ไป (รอ้ยละ) 

75 80 85 90 95 ผลการจัดอันดับ 

SDGs  3, 5,11.17 

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

  1.1.3 พัฒนา

อาจารย์ให้มี

คุณภาพการสอน

อย่างมืออาชีพ 

4. รอ้ยละของอาจารย์ที่ผ่าน

การประเมนิ UP-PSF ระดับ 2 

ขึน้ไป 

5 10 15 20 25 ผลการจัดอันดับ 

SDGs 4 Quality Ed-

ucation  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

  5. นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรยีนการสอน 

2 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ผลการจัดอันดับ 

SDGs 4 Quality Ed-

ucation  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

    6. รอ้ยละของอาจารย์ที่เข้า

ร่วมหลักสูตร "อาจารย์มือ

อาชีพ"  ต่อจำนวนอาจารย์

มหาวิทยาลัยท้ังหมด 

10 15 20 25 30 ผลการจัดอันดับ 

SDGs 4 Quality Ed-

ucation  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

1.2  พัฒนา

กำลังคนให้มี

ทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Life 

Long Learning) 

1.2.1 พัฒนาทักษะ

การเรยีนรูต้ลอด

ชีวิต (Life Long 

Learning) ของ

นิสิต  

1.จำนวนนิสิตชั้นปีสุดท้ายท่ี

สามารถสอบผ่านการสอบวัด

ระดับภาษาอังกฤษ  อยู่ใน

ระดับ B1 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย  

(รอ้ยละ) 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

ผลการจัดอันดับ 

SDGs 4 Quality Ed-

ucation  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 



 

39 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2566 – 2570  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

    2.จำนวนนิสติชั้นปีสุดท้ายท่ีมี

ผลการสอบวัดระดับทักษะ

ดจิทัิล ตามประกาศ

มหาวิทยาลัย (รอ้ยละ) 

N/A N/A 100 100 100 ผลการจัดอันดับ 

SDGs 11 Sustaina-

ble Cities and 

Communities  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

  1.2.2 พัฒนาระบบ

นิเวศน์เพื่อ

สนับสนุนการ

เรยีนรูต้ลอดชวีิต   

3.จำนวนระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชีวิต  

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

ผลการจัดอันดับ 

SDGs 4 Quality Ed-

ucation  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

 1.2.3 การ

ยกระดับดา้น

วิชาการสู่สากล 

4.จำนวนเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการ 

1 1 2 2 2 ผลการจัดอันดับ 

SDGs 4 Quality Ed-

ucation  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

  5.มนีโยบาย เป้าหมาย และ

แนวทางการดำเนินงาน

เกี่ยวกับความเป็นสากล  (In-

ternationalization)จำนวนนิสิต 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

ผลการจัดอันดับ 

SDGs 5 Gender 

Equaity  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2566 – 2570  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

    6. จำนวนนิสิตแลกเปลี่ยน 

จำนวนนิสิตต่างชาติท้ังนิสิต

แลกเปล่ียนขาเข้า/ขาออก 

(Inbound / Outbound) 

5 5 5 5 5 ลการจัดอันดับ 

SDGs 11 Sustaina-

ble Cities and 

Communities 

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

    7.จำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการระดับสากล 

(International Conferrence) 

5 10 10 10 10 ผลการจัดอันดับ 

SDGs 17 Partner-

ships for the goals 

ระดับประเทศ/ระดับ

โลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

1.1.3 เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

นิสิต (Wellness 

and Happiness) 

1.3.1  ส่งเสริม

สวัสดกิารและ

บรกิารท่ีมีคุณภาพ

สำหรับนิสิต ให้อยู่

และเรยีนอย่างมี

ความสุข 

1. ผลการประเมนิระดับ

ความสุขของนิสติ 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

ผลการจัดอันดับ 

SDGs  1, 2, 3, 5, 

10,17 (ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเท

ศ: 1-

20 

โลก: 

601-

800 

2. ผลประเมนิความพึงพอใจ

ของนิสิตท่ีเกี่ยวข้องกับ

สวัสดกิารและบริการ 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

≥ 4 

จาก 5 

คะแนน 

3.จำนวนพืน้ท่ีสรา้งสรรค์ - 1 - 1 - 

4. จำนวนกิจกรรม/โครงการ 

เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและ

รายได้ระหว่างเรยีน 

1 1 1 1 1 

 5. จำนวนนวัตกรรมการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

(สวัสดกิาร/บรกิาร)  

1 1 1 1 1 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิสังคม และชมุชน 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1  ผลงานด้าน

วิจัยและ

นวัตกรรม มี

คุณภาพ เป็น

ประโยชน ์และ

ขับเคลื่อนชุมชน

และสังคม สู่การ

มคีุณภาพชีวิตท่ี

ดขีึน้ 

2.1.1. พฒันา

ระบบนิเวศด้าน

วิจัยและนวัตกรรม 

1.มีระบบและกระบวนการทำงาน 

(Work process) ที่ครอบคลุม

เครือข่ายอุปทาน (Supply net-

work) ด้านการบรหิารจัดการ

งานวิจัยและนวัตกรรม  

[EdPEx 6.1]   

1. งบประมาณการวิจัย   

2. บุคลากรด้านการวิจัย  

3. โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่ง

อำนวยความสะดวก  

4. กฎระเบียบข้อบังคับ 

5. แผนงานวิจัยและนวตักรรม 

6. ระบบบรหิารการวิจัยและ

นวัตกรรม 

7. ระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ

การถ่ายทอด Best practices 

1 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

2 

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

2 

ระบบ  

(ปรับป

รุง) 

2

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

7

ระบบ 

(ปรับ

ปรุง) 

ผลการจัดอันดับ 

SDGs 9 Industry, 

Innovation and In-

frastructure  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

    2.จำนวนเครือข่ายความ

ร่วมมือดา้นการวจิัยและ 

เครอืข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้

ดา้นการวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ 

และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม 

สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1

เครอืข่าย 

1

เครอืข่าย 

2 

เครอื 

ข่าย 

2

เครอืข่าย 

2 

เครอืข่าย 
ผลการจัดอันดับ 

SDGs 17 Partner-

ships for the goals  

ะดับประเทศ/ระดับ

โลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิสังคม และชมุชน 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

    3.จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีไดร้ับ

การพัฒนาเพิ่มขึ้น (รอ้ยละ) 

100 100 100 100 100   ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

    4.มรีะบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ท่ี

ครอบคลุมเครอืข่ายอุปทาน 

(Supply network) ดา้นการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

 [EdPEx 6.1]   

1 ระบบ 

(ปรับปรุง

) 

1 ระบบ 

(ปรับปรุง

) 

1 ระบบ 

(ปรับ 

ปรุง) 

1 ระบบ 

(ปรับปรุง

) 

1 ระบบ 

(ปรับปรุง

) 

ผลการจัดอันดับ 

SDGs 9 Industry, 

Innovation and In-

frastructure  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

    5.จำนวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีนำไปใช้ประโยชน์

จริงในชุมชน  

[Super KPI]  

1  

แผน 

งาน 

2  

แผน 

งาน 

2 

แผนง

าน 

2  

แผน 

งาน 

2 

แผน 

งาน 

ผลการจัดอันดับ 

SDGs 9 Industry, 

Innovation and In-

frastructure  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

2.2 เป็น

มหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนา

ชุมชนเชิงพื้นท่ี 

(Area-Based 

and Community 

2.2.1 ส่งเสริม

พัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรม 

เพื่อสนับสนุนการ

เข้าสู่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยใน

1.จำนวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีได้รับการตพีิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลท่ี

ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ  

ระดับ 

ชาติ 

≥10 

ระดับ

นานา 

ชาติ ≥5  

ระดับ 

ชาติ 

≥10 

ระดับ

นานา 

ชาติ ≥5  

ระดับ 

ชาติ 

≥15 

ระดับ

นานา 

ชาติ 

≥10  

ระดับ 

ชาติ 

≥15 

ระดับ

นานา 

ชาติ 

≥10  

ระดับ 

ชาติ 

≥15 

ระดับ

นานา 

ชาติ 

≥10  

ผลการจัดอันดับ 

SDGs 9 Industry, 

Innovation and In-

frastructure  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301 
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Engagement 

University) ท่ีมี

คุณภาพ

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมอยู่ใน

ระดับสากล 

(World Ranking) 

  

ระดับสากล 

(World Ranking) 

และมุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อ

การพัฒนาชุมชน

เชิงพื้นท่ี (Area-

Based and Com-

munity Engage-

ment University) 

ท่ีมีคุณภาพ

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมอยู่ใน

ระดับสากล 

(World Ranking) 

  

2.จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีไดร้ับ

การพัฒนา เสริมศักยภาพ

นักวิจัย สู่การผลติผลงานวิจัย

และนวัตกรรมสู่การตพีิมพ์

ระดับนานาชาติ 

≥ 2 

คน 

≥ 2 

คน 

≥ 2 

คน 

≥ 2 

คน 

≥ 2 

คน 

ผลการจัดอันดับ 

SDGs 9 Industry, 

Innovation and In-

frastructure  

(ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301 
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3.1 การบริการ

วิชาการแก่สังคม

และชุมชนให้มี

คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่

อย่างยั่งยืน  

3.1.1. การ

พัฒนาระบบ

นิเวศของ

การบริการ

วิชาการ 

1.มรีะบบและ

กระบวนการทำงาน 

(Work process) ท่ี

ครอบคลุมเครอืข่าย

อุปทาน (Supply net-

work) ดา้นการบรหิาร

จัดการงานบริการ

วิชาการแก่สังคม และ

ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่อย่าง

ยั่งยืน  [EdPEx 6.1]   

1. งบประมาณการ

บรกิารวิชาการ 

2. บุคลากรด้านการ

บรกิารวิชาการ 

3. โครงสรา้งพื้นฐานและ

สิ่งอำนวยความสะดวก  

4. กฎระเบียบข้อบังคับ 

5. แผนงานการบริการ

วิชาการ 

6. ระบบบริหารจัดการ

บรกิารวิชาการ 

1 ระบบ 

(ปรับปรุง) 

2 ระบบ 

(ปรับปรุง) 

2 ระบบ 

(ปรับปรุง) 

2 ระบบ 

(ปรับปรุง) 

7 ระบบ 

(ปรับปรุง) 

ผลการจัดอันดับ SDGs 

3 Good Health and 

Well-being  

(ระดับประเทศ/ระดับ

โลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

  7. ระบบแลกเปลี่ยน

เรยีนรูแ้ละการถ่ายทอด 
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Best practices 

ฯลฯ 

[Reinventing Univer-

sity] 

    2.จำนวนเครือข่ายความ

ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องกับ

การบริการวชิาการ    

≥ 1 

เครอืข่าย 

≥ 2 

เครอืข่าย 

≥ 2 

เครอืข่าย 

≥ 2

เครอืข่าย 

≥ 2

เครอืข่าย 

ผลการจัดอันดับ SDGs 

4 Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดับ

โลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเท: 

1-20 

โลก : 

101-

200 

ประเทศ: 

1-20 

โลก : 

101-

200 

    3.จำนวนบุคลากรท่ีได้รับ

การพัฒนาด้านงาน

บรกิารวิชาการ 

รอ้ยละ 

10 

รอ้ยละ 

10 

รอ้ยละ 

10 

รอ้ยละ 

10 

รอ้ยละ 

10 

ผลการจัดอันดับ SDGs 

9 Industry, Innovation 

and Infrastructure  

(ระดับประเทศ/ระดับ

โลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

    4.จำนวนเครือข่าย

แลกเปล่ียนเรียนรูด้า้น

การบริการวชิาการ เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชนและสังคม 

(Engagement) 

≥ 1 

เครอืข่าย 

≥ 2 

เครอืข่าย 

≥ 2 

เครอืข่าย 

≥ 2

เครอืข่าย 

≥ 2 

เครอืข่าย 

ผลการจัดอันดับ SDGs 

11 Sustainable Cities 

and Communities  

(ระดับประเทศ/ระดับ

โลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

101-

200 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

101-

200 

    5.จำนวนผลงานบรกิาร

วิชาการท่ีนำไปใช้

ประโยชน์จริงในชุมชน

≥ 1

เครอืข่าย 

≥ 2 

เครอืข่าย 

≥ 2 

เครอืข่าย 

≥ 3 

เครอืข่าย 

≥ 3

เครอืข่าย 

ผลการจัดอันดับ SDGs 

17 Partnerships for the 

goals (ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 
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หรอืท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นท่ี

เป้าหมาย 

    6.จำนวนผลงานบรกิาร

วิชาการท่ีนำไปขยายผล

หรอืนำไปใชง้านในพื้นท่ี

ใหม่หรอืชุมชนแห่งใหม่ 

≥ 1 

ผลงาน 

≥ 2 

ผลงาน 

≥ 2 

ผลงาน 

≥ 3 

ผลงาน 

≥ 3 

ผลงาน 

  ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

601-

800 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

3.2 มแีหล่ง

เรยีนรูแ้ละ

พัฒนาการเรียนรู้

ของสังคมและ

ชุมชนทุกช่วงวัย  

3.2.1 

ส่งเสริม

พัฒนาองค์

ความรู้ เพื่อ

พัฒนา

คุณภาพชีวิต

ของคนใน

ชุมชน 

1.จำนวนองค์ความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชน 

≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ผลการจัดอันดับ SDGs 

4 Quality Education  

(ระดับประเทศ/ระดับ

โลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

201-

300 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

101-

200 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

101-

200 

  3.2.2 พัฒนา

แหลง่เรียนรู้

ชุมชนต้นแบบ

พืน้ที่เพื่อการ

เรียนรู้ 

(Learning 

Space) 

ส่งเสรมิสร้าง

2.จำนวนพืน้ท่ีเพื่อการ

เรยีนรู ้ (Learning 

Space) ส่งเสริมสร้าง

พัฒนา พ้นท่ีการเรียนรูท่ี้

ดำเนินงานขับเคลื่อน 

โดยมหาวิทยาลัย/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

≥ 1 พืน้ท่ี ≥ 2 พืน้ท่ี ≥ 2 พืน้ท่ี ≥ 3 พืน้ท่ี ≥ 3 พืน้ท่ี ผลการจัดอันดับ SDGs 9 

Industry, Innovation and 

Infrastructure 

ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

401-

600 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 

ประเทศ 

: 1-20 

โลก : 

301-

400 
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พัฒนา พ้นที่

การเรียนรู้ที่

ดำเนินงาน

ขับเคลื่อน 

โดยมหา 

วิทยาลัย/

บุคลากรของ

มหาวิทยา 

ลัย 

[Reinventing Univer-

sity] 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะวฒันธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 
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4.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 

ทำนุบำรุงศิลปะ 

วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ของ 

Area-Based 

University ท่ีใช้ 

BCG Model เป็น 

Platform ในการ

ขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย

พะเยาและพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นสู่

การบรรลุ SDGs 

ร่วมกัน 

4.1.1. 

ส่งเสริมและ

พัฒนางาน

ทำนุบำรุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็น

ไทย โดย

บูรณาการ

กับ

หน่วยงาน

ภายนอก 

ถ่ายทอด

องค์ความรูสู้่

ชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นอยู่

ท่ีดีทาง

สังคม 

(Societal 

Well-Being)  

1.จำนวน Best Practice 

ท่ีใช้ BCG Model เป็น 

Platform ในการพัฒนา

ระบบนิเวศ ดา้น

วัฒนธรรม 

เพื่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่

ท่ีดีทางสังคม (Societal 

Well-Being) 

อย่างนอ้ย 

1 Best 

Practice  

อย่างนอ้ย 

1 Best 

Practice  

อย่างนอ้ย 

1 Best 

Practice  

อย่างนอ้ย 

1 Best 

Practice  

อย่างนอ้ย 

1 Best 

Practice  

- ผลการจัดอันดับ 

SDGs 11 Sustainable 

Cities and Communities  

(ระดับประเทศ/ระดับ

โลก) 

- ผลการจัดอันดับ 

SDGs 12 Responsible 

Consumption and Pro-

duction (ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

- ผลการจัดอันดับ 

SDGs 17 Partnerships 

for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดับ

โลก) 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 
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5.1 การ

พัฒนา

คุณภาพ

องค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

5.1.1 การพัฒนา

คุณภาพองค์กร

ตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ

องค์กรเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

1.จำนวนคณะ/หน่วยงานท่ี

มผีลประเมนิภายใน อยู่ใน

ระดับ EdPEx 200 

[Super KPI] 

200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเท

ศ: 1-

20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

5.2 การ

บรหิารงานมี

ธรรมาภิบาล 

และความ

โปร่งใสอย่าง

ยั่งยืน  

5.2.1 ส่งเสริม

การสร้างธรร

มาภบิาลภายใน

มหาวิทยาลัย

อย่างยั่งยืน 
 

1.ผลการประเมนิ ITA 

ระดับคณะ/หน่วยงานไม่

ต่ำกว่า ระดับ A 

A A A A A ผลการจัดอันดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเท

ศ: 1-

20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

    2.ผลการประเมิน SMART 

Operation 

1 1 1 1 1 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals 

(ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเท

ศ: 1-

20 

โลก: 

601-

800  

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

5.3 ผลการ

ปฏบัิติงานและ

การพัฒนาที่ดี

และมี

ประสิทธิภาพ 

(PERFORMAN

5.3.1 พัฒนา

ระบบการ

จัดการผลการ

ปฏบัิติงานของ

บุคลากรให้เกิด

การทำงานท่ี

1.มรีะบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) 

ดา้นการประเมนิผลการ

ปฏบัิติงาน และแนวปฏิบัติ

ท่ีดี (Best Practise)  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 ระบบ 

ปรับปรุง 
2 ระบบ 

ปรับปรุง 
2 ระบบ 

ปรับปรุง 
2 ระบบ 

ปรับปรุง 
2 ระบบ 

ปรับปรุง 
ผลการจัดอันดับ SDGs 16 

Peace, Justice and Strong 

Institutions (ระดับประเทศ/

ระดับโลก) 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 
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CE Manage-

ment and 

Development) 

(KPIสำคัญ) 

ให้ผลการ

ดำเนินงานท่ีดี 

1. การบริหารค่าตอบแทน 

การใหร้างวัล การยกย่อง

ชมเชย  

2. การสร้างแรงจูงใจใน

การทำงาน 

3. การยอมรับความเสี่ยง

ท่ีผ่านการประเมนิผล

ได้ผลเสียอย่างรอบดา้น 

(INTELLIGENT RISK tak-

ing) 

4. การจัดการผลการ

ปฏบัิติงาน 

ของบุคลากรด้าน 

การมุ่งเนน้ลูกคา้และธุรกิจ 

5. การจัดการผลการ

ปฏบัิติงานของบุคลากร

ดา้นการบรรลุผลสำเร็จ

ของแผนปฏบัิติการ 

6. การเรยีนรูแ้ละ

สนับสนุนความต้องการ

พัฒนาตนเองของบุคลากร 

ตามทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
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7. การเรยีนรูแ้ละพัฒนา

ขององค์กรด้านความ

ปรารถนาในการเรยีนรู้

และพัฒนาของบุคลากร 

8. ระบบการเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาขององค์กรดา้น

สนับสนุนการปรับปรุงผล

การดำเนินการขององค์กร 

และความเสี่ยงท่ีผ่านการ

ประเมนิผลได้ผลเสียอย่าง

รอบดา้น 

9. การเรยีนรูแ้ละพัฒนา

ขององค์กรด้านการ

สนับสนุนจริยธรรม และ

วิธีปฏบัิติทางธุรกจิอย่างมี

จริยธรรม 

 5.3.2  พัฒนา

ประสิทธิผลของ

การเรียนรู้และ

การพัฒนา 

(LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) 

2.มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ด้าน

การพัฒนาประสิทธิผลของ

การเรียนรู้และการพัฒนา 

และความก้าวหน้าสายอาชีพ

1. มีระบบการจัดการการ

พัฒนาความก้าวหนา้ตาม

สายอาชีพของบุคลากรและ

ผู้นำในอนาคตขององค์กร 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 
 ผลการจัดอันดับ SDGs 16 

Peace, Justice and Strong 

Institutions  

(ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเท

ศ: 1-

20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 
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2. มีแผนการสืบทอด

ตำแหนง่ของตำแหน่งบรหิาร 

ผู้นำ และตำแหน่งอื่นที่

สำคัญ 

  5.3.3 พัฒนา

ผลการ

ปฏบัิติงาน 

(PERFORMANCE 

Development) 

3.จำนวนบุคลากรที่มี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวชิาการ 

2 2 4 4 4 ผลการจัดอันดับ SDGs 16 

Peace, Justice and Strong 

Institutions  

(ระดับประเทศ/ระดับโลก 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

 

 

 4.จำนวนบุคลากรที่มคีวาม

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน 

2 2 2 2 2 ผลการจัดอันดับ SDGs 17 

Partnerships for the goals   

(ระดับประเทศ/ระดับโลก 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเท

ศ: 1-

20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

601-

800 

 5.3.4 พัฒนาขีด

ความสามารถ

บุคลากร 

5.มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ที่

ครอบคลุมเครือข่ายอุปทาน 

(Supply network) ด้านการ

พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

1. ระบบประเมินความ

ต้องการด้านขดี

ความสามารถ  2.ระบบ

อัตรากำลังบคุลากร 

1 ระบบ 

(ปรับปรุง

) 

1 ระบบ 

(ปรับปรุง

) 

1 ระบบ 

(ปรับปรุง

) 

1 ระบบ 

(ปรับปรุง

) 

2 ระบบ 

(ปรับปรุง

) 

ผลประเมนิความพึงพอใจ

ของบุคลากรท่ีมต่ีอการ

พัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร 

80 80 80 80 80 
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3. วิธีการประเมินทักษะ 

และสมรรถนะบคุลากร   

4. ระบบความก้าวหน้าของ

บุคลากรในระดับต่างๆ 

(staffing levels)  

5. ระบบการสรรหา ว่าจ้าง 

และดูแลบุคลากรใหม่ (New 

WORKFORCE Members)  

6.ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล (HR 

SMART) ฯลฯ 

 5.3.5 การ

เตรยีมบุคลากร

ให้พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

6.มกีารสร้างวัฒนธรรม

องค์กรการเรยีนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน สาน

ความคดิสรา้งจิตใจ (Ideas 

and Thinking)  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 

1 ระบบ

ปรับปรุง 
1 ระบบ 

ปรับปรุง 
1 ระบบ 

ปรับปรุง 
1 ระบบ

ปรับปรุง 
1 ระบบ 

ปรับปรุง 
ผลประเมนิความพึงพอใจ

ของบุคลากรท่ีมต่ีอ

วัฒนธรรมองค์กรการ

เรยีนรูเ้ปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

สานความคิดสร้างจติใจ 

(Ideas and Thinking) 

80 80 80 80 80 

 5.3.6 ส่งเสริม

ความกา้วหน้า

ตามสายงาน 

7.มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ด้าน

การส่งเสรมิความก้าวหน้า

ตามสายงาน  

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]  

1. ระบบและกลไกใช้

ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก

สมรรถนะหลักขององค์กร 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 
ผลประเมนิความพึงพอใจ

ของบุคลากรท่ีมต่ีอรูปแบบ

การทำงานและการบรหิาร

บุคลากรเพื่อความสำเร็จ

ในงาน 

80 80 80 80 80 
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2. ระบบและกลไกการ

ส่งเสรมิสนับสนุนการมุง่เน้น

ลูกค้าและธุรกิจ 

 5.3.7 พัฒนา

สภาพแวดล้อม

ของการทำงาน 

(Workplace En-

vironment) 

8.มรีะบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ด้าน

การส่งเสรมิสขุภาพและ

ความปลอดภัยบุคลากรและ

ระบบการเข้าถงึสถานที่

ทำงานของบุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 
ความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อระบบการ

ส่งเสริมสุขภาพและความ

ปลอดภัยบุคลากร และ

ระบบการเข้าถึงสถานท่ี

ทำงานของบุคลากร 

80 80 80 80 80 

  9.จำนวนอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่ไดรั้บการปรับปรุงพัฒนา 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 
ความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อ

สภาพแวดล้อมของการ

ทำงาน 

75 75 75 75 75 

 5.3.8 ส่งเสรมิ

การดำเนินงาน

ตามนโยบายและ

สิทธิประโยชน์

สำหรับบุคลากร 

(WORKFORCE 

Benefits and Pol-

icies) 

10.มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ด้าน

ระบบสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ของบุคลากร  

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 
ความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อสวัสดิการ

และสทิธิประโยชน์ 

80 80 80 80 80 

 5.3.9 สรา้ง

ค่านิยมความรัก 

ความผูกพัน และ

การมีส่วนร่วมใน

11.มีระบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) ด้าน

ความผูกพันของบุคลากร 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 
ความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อการสรา้ง

ค่านิยมให้บุคลากรเกิด

80 80 80 80 80 
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องค์กร 

(Assessment of 

Workeforce EN-

GAGEMENT) 

และขับเคลื่อนความผูกพัน 

 [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

ความรัก ผูกพันธ์ และการ

มสี่วนร่วมในองค์กร 

  12.มีระบบการประเมินความ

ผูกพัน   

[EdPEx 6.1],  [EdPEx 5]   

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 
ความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อระบบการ

ประเมนิความผูกพัน และ

การมสี่วนร่วมในองค์กร 

80 80 80 80 80 

 5.3.10 เสรมิสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

ให้เกิดการสื่อสาร

ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร

ที่ดีร่วมกัน 

13.มรีะบบและกระบวนการ

ทำงาน (Work process) 

ด้านสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร ใหเ้กิดการส่ือสาร

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่

ดีร่วมกัน  [EdPEx 6.1],  

[EdPEx 5]   

1. มีระบบและกลไกการ

ส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กร 

2. มีวัฒนธรรมการสื่อสาร

องค์กรที่เปดิกว้าง 

3. วัฒนธรรมการทำงานทีด่ี

มีประสิทธิภาพ 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

2 ระบบ 

ปรับปรุง 

2 ระบบ 

ปรับปรุง) 

3 ระบบ 

ปรับปรุง) 
ความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีต่อการส่ือสาร

ค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กรท่ีดีร่วมกัน 

80 80 80 80 80 

 5.3.11 กำหนด

วัฒนธรรมองค์กร

ให้สนับสนุน

วิสัยทัศน์และ

ค่านิยม 

14.มีการส่งเสรมิให้บุคลากร

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนแ์ละ

ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย   

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่

มีต่อการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

และค่านิยมร่วมของ

มหาวิทยาลัย 

80 80 80 80 80 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

 5.3.12 สรา้ง

วัฒนธรรมการ

ทำงานสู่ผลลัพธท์ี่

มีต่อลูกค้า 

15.มีวัฒนธรรมการทำงานสู่

ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง 

1 ระบบ 

ปรับปรุง) 

1 ระบบ 

ปรับปรุง) 

1 ระบบ 

ปรับปรุง) 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่

มีต่อวัฒนธรรมการทำงานสู่

ผลลัพธ์ที่มีต่อลูกค้า 

80 80 80 80 80 

 5.4 

มหาวิทยาลัย

ไดรั้บการจัด

อันดับ

สถาบันการศึก

ษาสีเขียวที่เป็น

มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ระดับโลก (UI 

Green)    

5.4.1 พัฒนา

กายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมตาม

เกณฑ์ UI Green 

สู่การเป็น

มหาวิทยาลัย

ต้นแบบในการ

สรา้งความย่ังยืน 

1.ผลการจัดอันดับ UI Green 

ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ 

7,000 คะแนนขึน้ไป 

[Super KPI] 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 1) ผลการจัดอันดับตามเกณฑ์

การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว 

(UI Green)   

1. Setting and Infrastructures (SI)  
2. Setting and Infrastructures (SI)  

3. Waste (WS) 

4. Water (WR) 

5. Transportation (TR) 

6. Education (ED) 

[Super KPI] 

7000          

เหรียญ

ทอง 2 

หน่วยงาน  

เหรียญเงนิ   

4 

หน่วยงาน 

เหรียญ

ทองแดง 5 

หน่วยงาน 

7000          

เหรียญ

ทอง 2 

หน่วยงาน  

เหรียญเงนิ   

6 

หน่วยงาน 

เหรียญ

ทองแดง 5 

หน่วยงาน 

7000          

เหรียญ

ทอง 2 

หน่วยงาน  

เหรียญเงนิ   

8 

หน่วยงาน 

เหรียญ

ทองแดง 5 

หน่วยงาน 

7000          

เหรียญ

ทอง 2 

หน่วยงาน  

เหรียญเงนิ   

10

หน่วยงาน 

เหรียญ

ทองแดง 5 

หน่วยงาน 

7000          

เหรียญ

ทอง 2 

หน่วยงาน  

เหรียญเงนิ   

10 

หน่วยงาน 

เหรียญ

ทองแดง 5 

หน่วยงาน 

  2.จำนวนคณะ/หน่วยงานที่เข้า

ร่วมการจัดอันดับสำนักงานสี

เขียว (Green Office) 

1. จำนวนหน่วยงานระดับ

เหรียญทอง   

2. จำนวนหน่วยงานระดับ

เหรียญเงนิ 

3. จำนวนหน่วยงานระดับ

เหรียญทองแดง 

4. จำนวนหน่วยงานที่เริ่มต้น

เข้าร่วมจัดอันดับ (ป ี

ที่ 1) 

[Super KPI] 

ทอง ทอง ทอง ทอง ทอง ผลการจัดอันดับ SDGs 11 

Sustainable Cities and 

Communities  

(ระดับประเทศ/ระดับโลก) 

2) ผลการจัดอันดับ

สำนักงานสีเขียว (Green Of-

fice) 

ระดับเหรียญทอง จำนวน xx 

หน่วยงาน 

ระดับเหรียญเงิน 

ระดับเหรียญทองแดง 

[Super KPI] 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ: 

1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 

ประเทศ

: 1-20 

โลก: 

401-

600 
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความสำเร็จของแผนยทุธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา 
 

4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์  
 

 4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา  

         เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคม

มหาวิทยาลัยพะเยา  

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

  

 4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก   

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงาน

วิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล 

2) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบ

เป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์)  

 

  4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์  

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output)  

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  

และให้มกีารตดิตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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2) สร ้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวช้ีวัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหนา้ส่วนงาน ผูอ้ำนวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี ้ วัด  

และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 
  

 4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ  

  การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
  

 4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล  

ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู ้บริหารได้อย่างถูกต้อง  

และรวดเร็ว 
 

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการประเมิน 

ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขัน้ตอน ดังนี้ 

 4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี ้ ได้กำหนดให้ 

มีการเชื ่อมโยงตัวบ่งชี ้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล  

จงึกำหนดให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน 
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 4.2.2 การรายงานผล 

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี

งบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA  

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนัก

งบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

                     3)  รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดต่อมหาวิทยาลัย 

กรมบัญชกีลาง และสำนักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน) 

                     4)  รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานต ่อคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยและ  

สภามหาวิทยาลัย (สิน้ภาคการศกึษา) 

  5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)  

5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั ้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, 

กันยายน)   

5.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัดต่อสำนัก

งบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

5.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 

สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) 

  6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี

งบประมาณ) 

6.1) รายงานผลการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณต่อสำน ักงบประมาณ สำน ักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่ม

จังหวัด และจังหวัดที่เกี ่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม, 

กันยายน)   

6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี ้ว ัด ต่อสำนัก

งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4) รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, 

เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)   

6.5) รายงานผลการดำเนนิงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME   

6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ  

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่งทุน 

และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน) 
 

4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)  
   

  4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ 

        มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการ

จัดการความรู ้  (KM) ให้หน่วยงานนำไปปร ับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค ์กร นอกจากนี้  

ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ 

ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ ่งจะนำไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธ ิภาพ  

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 4.3.2 การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

    การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย 
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2) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร 

สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ 

4) การประเมนิผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภบิาล  

5) การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรกัษ์

พลังงาน 

6) การประเมนิผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 
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